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Atenția modestă de care se bucură gândirea politică și 
socială a lui Rousseau în mediul academic și intelectual 
din România pare întrucâtva compensată de apariția 
în ultimele decenii a câtorva traduceri ale Contractului 
social.1 Oarecum enigmatic, mai ales în lipsa unui interes 
dovedit prin publicații pentru filosofia politică a lui 
Rousseau, și mai ales în lipsa altor traduceri din textele 
sale fundamentale2, a retraducerilor ori reeditărilor celor 
existente și deja învechite, eventual în ediții însoțite de 
note și aparat critic la zi, Contractul social există totuși 
în limba română în cel puțin patru versiuni disponibile3. 
Lucru cu atât mai remarcabil cu cât traducerea lui 
Rousseau e o muncă de o dificultate notorie: încă din 1791, 
Critical Review o compara cu „a întinde arcul lui Ulise, care 
nu-i pe măsura oricărui braț”4. Complexitatea expresiei 
literare a unui autor recunoscut drept unul din cei mai 
mari stiliști ai limbii franceze nu e compensată câtuși 
de puțin de faptul că această expresie literară e, de fapt, 
nu doar literar idiosincratică, ci și profund dependentă 

de arhitectonica de ansamblu a operei lui Rousseau și 
de raporturile complicate și nu întotdeauna imediat 
transparente în care stau scrierile sale unele față de altele. 

Rousseau se arată adesea conștient că trebuie să 
inventeze o limbă nouă5, iar limbajul – atât scrisul, cât și 
elocvența discursului oral – se află în centrul reflecțiilor 
sale despre civilizația modernă și despre constituirea 
subiectului politic6. Ritmul particular al frazelor, 
simetriile, paradoxurile, scriitura muzicală, declamarea, 
întrebările retorice și exclamațiile fac textele lui Rousseau 
imediat recognoscibile, însă alegerile sale stilistice nu au 
numai un sens ornamental, ci sunt totodată o cale de 
acces în structura complexă a operei de ansamblu și o 
manieră de orientare în planurile distincte de realitate 
pe care le accesează diversele sale scrieri. 

Dacă, de pildă, Discursul despre originea inegalităților 
reconstituie, într-o manieră ipotetică, dar cu ambiții 
de rigurozitate, cum trebuie să se fi petrecut procesul 
de devenire socială a omului, plecând de la o reducție 
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succesivă a tuturor caracteristicilor sociale ale indivizilor 
și societăților și insistând asupra naturii esențialmente 
contingente, deschise, circumstanțiale și lipsite de orice 
predeterminare a acestui proces7, Contractul social și alte 
scrieri politice asumă devenirea socială a omului ca deja 
dată, iar transformarea lui într-o specie înzestrată cu 
raționalitate, limbaj, afecte, nevoi sociale ca ireversibilă. 
Discursul se concentrează astfel pe registrul lui cum 
trebuie să se fi petrecut lucrurile pentru a ajunge unde 
sunt astăzi, plecând de la o premisă care denaturalizează 
radical orice practică și orice comportament proprii 
oamenilor sociali, dar el semnalează mai ales corolarul 
politic al acestei contingențe antropologice radicale: cum 
ar fi putut să se petreacă altfel – sau chiar deloc – acest 
proces de socializare, ce ar putea să nu fie din ceea ce este. 
Practic, Rousseau explorează, cu profunde implicații 
politice, plasticitatea fundamentală a umanului, 
consecința fiind o subminare a teoriilor care justifică 
fatalist, invocând o natură umană ficțională (de fapt o 
reflexie a omului modern, modelat de niște structuri 
politice și sociale particulare), diverse regimuri de 
autoritate politică, de apropriere economică și colonială 
ori de inegalitate socială. În schimb, Contractul social se 
plasează în sfera a ceea ce se poate face politic, odată 
umanitatea cristalizată în forme determinate – fiindcă 
natura sa socială, limba, raționalitatea abstractă, nevoia 
de morală nu mai pot involua –, iar aici Rousseau 
explorează plasticitatea inerentă a formelor sociale și 
politice, dar și caracterul lor determinant, de condiție 
prealabilă pentru regimurile de umanitate ale viitorului. 
Prima scriere aparține planului descriptiv al unei 
antropologii istorice ipotetice și contingente, a doua 
planului normativ al teoriei politice, dar bazându-se pe 
o sociologie politică realistă a prezentului („luându-i pe 
oameni așa cum sunt, iar legile așa cum pot să fie”, în 
traducerea lui Pricop8).

Numai înțelegerea modului în care se articulează 
aceste temporalități și modalități distincte poate 
clarifica relația aparent contradictorie între, de pildă, 
o denunțare a proprietății private ca sursă istorică 
a tuturor relelor sociale, așa cum e ea formulată în 
Discursul despre originea inegalității, și considerarea 
proprietății, în Contractul social, Emil sau Discursul 
despre economia politică, ca unul din cele mai importante 
drepturi pe care trebuie să le asigure și codeze statul, ca 
baza raporturilor sociale și motivația lor. Numai ea poate 
clarifica tensiunile dintre istoria ipotetică a speciei, 
marcată de contingență și de nașterea unor elemente 
noi ale umanului, și istoria politică factuală a unor state 
reale, fie ea greacă sau latină, geneveză sau franceză. 
Ori poate lămuri confuzia ce pare uneori să planeze în 
textele lui Rousseau între natura umană – presocială, 
adică fără însușiri, fără înclinații, cu excepția celor care 
țin de autoconservarea individuală și de repugnanța 
reflexă în fața suferințelor altora – și condiția umană 
– socială, descrisă în niște termeni pesimiști nu foarte 

diferiți de cei ai lui Pascal ori ai moraliștilor clasici, cu 
tente adesea hobbesiene. 

Jocul modalităților și timpurilor verbale în care 
transpare împletirea acestor planuri, du-te vino-ul 
adesea implicit între registrul descriptiv afirmativ, 
cel ipotetic, cel normativ realist, cel normativ ideal, 
articularea istoriei cu dreptul și cu politica se regăsesc 
în subtilitățile semantice și gramaticale ale scrierilor 
lui Rousseau. Iată de pildă subtilitatea utilizării 
condiționalului în Dedicația care introduce Discursul 
despre originea inegalității: „Dacă mi-ar fi fost dat să-
mi aleg locul nașterii, aș fi ales o societate care să nu 
etc.”9, un indiciu care sugerează că, în ciuda sensului 
aparent laudativ al Dedicației, autorul se distanțează 
aici de Geneva reală, în care s-a născut, și care e 
minată de amenințări la adresa suveranității populare, 
și îmbrățișează demonstrativ una ideală, mai aproape 
de spiritul constituției geneveze – o orientare utopică 
ce devine o perspectivă critică10. Registrul utopic 
marchează chiar deziluzia în privința realităților politice 
geneveze, lucru indicat însă nu doar de modul verbal, 
nici de fraza citită izolat, ci de tot textul Dedicației, care 
pare că formulează un elogiu la adresa cetății sale natale, 
însă creează implicit un contrast între situația de fapt 
și cea de drept, contrast ce n-a scăpat conducătorilor 
Genevei și care i-a atras lui Rousseau dizgrația acolo. 

Traducătorul trebuie să-și dezvolte urechea pentru a 
percepe aceste raporturi, pentru a putea da apoi corp 
conjuncțiilor, adversativelor, concesiilor, ironiilor, 
jocurilor literare. Pentru a sesiza toate modalitățile 
bogate ale afirmației ori negației, ale dialecticii polemice 
care revelează când anume textul avansează temporar 
o teorie, doar ca s-o întoarcă pe dos ceva mai încolo. 
Ideile capătă coerență numai atunci când, așa cum îi cere 
Rousseau nu o dată cititorului, acesta se dedică lecturii 
cu o attention suivie11. Una peste alta, traducătorul 
marilor scrieri rousseauiste trebuie să-și fi rezolvat 
deja pentru sine celebra – în termenii lui Cassirer – 
„problemă Jean-Jacques Rousseau”, adică întrebarea 
referitoare la coerența sau, dimpotrivă, fragmentarea 
operei lui Rousseau.12

Lucian Pricop, traducătorul versiunii Contractului 
social publicate la Editura Cartex, nu pare să-și fi pus 
această problemă (cum nu pare să se fi întrebat de ce mai 
era nevoie de încă o traducere, deși mai există încă trei 
disponibile în biblioteci și librării – mai exact ce fel de 
corectări, completări, luminări suplimentare și eventual 
polemice ale textului ar aduce traducerea sa); iar aceasta 
se vede din uzul neglijent al conjuncțiilor, al pronumelor 
de adresare, din nivelarea stilisticii și mărcilor elocvenței, 
ritmului prozei, accentelor, interogațiilor retorice. De 
pildă, un paragraf din Cartea a III-a, capitolul 15, sună 
la el așa:  

„De îndată ce datoriile publice (sic!) încetează să fie cea 
dintâi grijă a cetățenilor, care preferă să le îndeplinească 
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mai mult cu punga decât cu persoana lor, statul se află în 
pragul ruinei. Dacă trebuie să meargă la război, plătesc 
trupe și rămân acasă; dacă trebuie să se ducă la adunări, 
numesc deputați și stau acasă. (...) Învălmășeala comerțului 
și a meșteșugurilor, pofta lacomă de câștig, dorința și 
slăbiciunea plăcerilor transformă în bani serviciile publice 
(sic!). Omul cedează o parte din foloase, pentru ca, apoi, 
să-și sporească în tihnă profitul. Dați bani și veți purta 
imediat lanțuri. Finanțe era un cuvânt de sclav și care nu era 
(sic!) cunoscut într-o cetate. Într-un stat cu adevărat liber, 
cetățenii fac totul cu brațele și nimic cu ajutorul banilor; în 
loc să plătească spre a scăpa de îndatoriri, vor plăti tocmai 
ca să le îndeplinească singuri. Fiind departe de a împărtăși 
ideile obișnuite, ei (sic!) cred că impozitele, mai curând 
decât corvezile, sunt contrare libertății.”13 

Ce-i drept, ratarea unor subtilități gramaticale sau 
stilistice e departe de-a fi principala problemă a acestor 
pasaje. Inventarul erorilor din traducerea lui Pricop e 
copios. 

Întâi, există aici greșeli triviale care țin de nerăbdarea 
față de text sau de neglijența consecventă – un spectru 
care începe cu nerespectarea simetriilor din subtitluri, cu 
disprețul față de ritmuri și formule retorice ale frazelor 
și ajunge la trădări crase ale sensurilor. Iată o selecție 
de asemenea abuzuri mari sau mici. De pildă, spune 
Rousseau: «  La plus ancienne de toutes les sociétés, 
et la seule naturelle, est celle de la famille  : encore les 
enfants ne restent-ils liés au père qu’aussi longtemps 
qu’ils ont besoin de lui pour se conserver »14 – « encore » 
e redat fără noimă prin „chiar și astăzi” („chiar și astăzi 
copiii rămân legați de tatăl lor”)15. Și mai jos, unde textul 
spune « Grotius nie que tout pouvoir humain soit établi 
en faveur de ceux qui sont gouvernés : il cite l’esclavage 
en exemple. Sa plus constante manière de raisonner 
est d’établir toujours le droit par le fait (a). On pourrait 
employer une méthode plus conséquente, mais non plus 
favorable aux tyrans. »16, Pricop e confuz și-l încurcă și 
pe cititor: „S-ar putea folosi o metodă mai consecventă, 
care să nu mai fie favorabilă tiranilor (s.m.)”.17 Ori la 
începutul capitolului șase, unde ratează dimensiunea 
conjecturală și provizorie a formulării din original, care 
trimite la formularea conjecturală a Discursului despre 
originea inegalității, și traduce « Je suppose les hommes 
parvenus à ce point [starea de război (n.m.)] où les 
obstacles qui nuisent à leur conservation dans l’état de 
nature l’emportent, par leur résistance, sur les forces que 
chaque individu peut employer pour se maintenir dans 
cet état »18 prin „Îmi închipui că (s.m.) oamenii au ajuns 
în stadiul în care etc.” – de unde se înțelege, în loc de „să 
presupunem că oamenii…”, un „cred că oamenii…”.19 Sau 
acolo unde induce cititorul în eroare în privința naturii 
construite, nu atemporale, a voinței generale, traducând 
« S’ensuit-il de là que la volonté générale soit anéantie 
ou corrompue  ? Non  : elle est toujours constante, 
inaltérable et pure ; mais elle est subordonnée à d’autres 

qui l’emportent sur elle  »20 prin „Rezultă oare de aici 
că voința generală ar fi anihilată ori coruptă? Nu! Ea 
este aceeași dintotdeauna, neatinsă și curată, dar e 
subordonată altora, care au mai multă trecere (sic!)”21. 
Ori acolo unde, în Capitolul 4, ratează iarăși dimensiunea 
ipotetică, de concesie efemeră a lui « soit », el redă « Ils 
ont fait une convention ; soit : mais cette convention, loin 
de détruire l’état de guerre, en suppose la continuité »22 
prin „La început au încheiat, desigur (s.m.), o convenție 
etc.”23 Altundeva evită simetria din «  celui qui peut se 
passer des autres peuples, et dont tout autre peuple peut 
se passer »24, optând, poate dintr-o teamă școlărească de 
repetiții, pentru traducerea „acela căruia nu-i pasă de 
alte popoare și de care alte neamuri n-au nevoie”25. Sau 
îl plagiază consecvent cu sine pe Dascovici, care lasă loc 
unei prea mari ambiguități când spune „Actul unui om 
care ar spune altuia: îți dau tot avutul meu, cu condiția 
să-mi restitui numai ce vrei, ar merita denumirea de 
contract numai prin faptul că acela care posedă forța este 
întotdeauna și stăpânul executării” pentru a-l traduce pe 
« celui qui a la force en main étant toujours le maître de 
l’exécution, autant vaudrait donner le nom de contrat à 
l’acte d’un homme qui dirait à un autre : « Je vous donne 
tout mon bien, à condition que vous m’en rendrez ce qu’il 
vous plaira ». »26 Ori traduce la repezeală « sujets » prin 
„cetățeni”27, « déliberation » prin „hotărârea”28, sau pune 
virgule aiurea cu riscul de-a tulbura sensul textului29. Și 
așa mai departe, uneori pe fiecare pagină.30 

În al doilea rând, traducerea lui Pricop e presărată 
cu „prieteni falși” proveniți frecvent din necunoașterea 
sau neatenția față de sensul istoric ori contextual al 
termenului. «  Moralité  » ajunge direct „moralitate”31 
– deși sensul în care e folosit în Contractul social (și 
în filosofia din secolul al XVIII-lea, în general, de la 
Rousseau la Hume și la alți filosofi scoțieni) nu are 
valoarea normativă din limbile moderne, ci trimite la 
caracterul moral al unui lucru, adică definit de relațiile 
interumane, sociale, și care e opus caracterului fizic, 
natural. «  Race  » e redat anacronic prin „rasă” – deși 
semantica veche a termenului, stabilizată cu mult 
înainte de apariția gândirii rasiale moderne, bazate pe 
clasificări biologice ale caracterelor fizice, trimite, mai 
convențional, la neamuri și seminții.32 Pricop nu înțelege 
că termenul «  mœurs  », aflat în inima inovațiilor din 
gândirea socială și istorică iluministă, acoperă o întreagă 
constelație de factori culturali, simbolici, instituționali, 
de credințe și practici sociale, și-l traduce pur și simplu 
prin „obiceiuri”. Nici nu face distincția între instituțiile 
politice ale Vechiului Regim francez, confundând cu 
parlamentele moderne adunările la care se referă 
Rousseau – și care ar fi putut fi Stările Generale, pe care 
Pricop le denumește greșit „state generale”33, ori niște 
adunări populare, dar în nici un caz parlamente, care 
erau, în Franța la acea vreme, niște instituții regionale 
care funcționau în principal ca tribunale și cărora nu li 
se recunoștea un rol de reprezentare politică34. Și nu se 
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remarcă nici prin vreo rigurozitate istorică când traduce, 
de pildă, « licteurs » prin „magistrați”.35

Însă nu doar despre neglijență în terminologia istorică 
e vorba. La Roma, lictori erau nu magistrații, ci mai 
curând gărzile lor de corp, ori forța represivă care se 
îngrijea ca legile să fie respectate. Sensul pasajului din 
Rousseau e acela că, în epoca tribunatului, în statul 
roman virtutea era un liant politic atât de puternic și 
de sigur, încât li se acorda credit chiar și lictorilor, fără 
să se teamă că aceștia ar fi râvnit să uzurpe puterea, cu 
toată forța coercitivă de care dispuneau. Dar Pricop, și 
aici ajungem la al treilea tip de greșeli care colonizează 
versiunea sa, e un traducător – și cititor - atât de 
superficial, încât nu sesizează deloc una din marile 
inovații ale filosofiei politice rousseauiste, esențială 
pentru Contractul social (și pentru alte texte ale lui din 
aceeași epocă, cum ar fi prima versiune a Contractului, 
cunoscută drept Manuscrisul de la Geneva, ori Discursul 
despre economia politică), și anume distincția dintre 
guvern (sau guvernare) și suveran.

Semnificația termenului de suveran, mai ales, e 
dislocată complet în teoria politică a lui Rousseau: în loc 
să desemneze șeful statului, pur și simplu – principele 
din teoria politică tradițională –, suveranul desemnează 
la el corpul colectiv al întregului popor, în care rezidă 
o suveranitate absolută, indivizibilă (adică imposibil 
de împărțit între mai multe puteri în sens instituțional 
ori între diverse părți ale poporului în sens social) și 
perfect inalienabilă (adică nedelegabilă, netransferabilă). 
Poporul e subiectul ultim al voinței generale. Dar asta 
nu înseamnă că el își și poate pune în aplicare voința: 
pentru aceasta, are nevoie de un agent mandatat, care 
se numește guvern sau magistrat – în termenii noștri, 
administrație, executiv. Între guvern și suveran nu 
există o diviziune a puterii, nici o formă de reprezentare, 
ci o însărcinare riguroasă și perfect subordonată. În 
funcție de mărimea guvernului, de numărul celor care-l 
compun, statul se poate numi monarhie (atunci când 
guvernul e compus dintr-o persoană), aristocrație (din 
mai multe) ori democrație (din cea mai mare parte 
a poporului). Conform acestei clasificări a statelor 
drepte (adică conduse după voința generală – ceea ce 
nu e și o descriere a statelor reale, crede Rousseau), 
între monarhie și suveranitatea populară nu e nici 
o incompatibilitate, iar democrația e și ea doar o 
formă administrativă de organizare a suveranității, nu 
neapărat cea mai eficientă36. Între uzul termenului de 
democrație la Rousseau și cel modern de azi nu e nici 
o echivalență, dar Pricop nu înțelege distincția între 
suveran și guvern, nici noua clasificare a formelor 
statale, și folosește termenii la întâmplare. De aceea, 
atunci când Rousseau spune: « À prendre le terme dans 
la rigueur de l’acception, il n’a jamais existé de véritable 
démocratie, et il n’en existera jamais »37 nu e pentru că, 
așa cum zice greșit Pricop38, Rousseau nu crede că poate 
exista un regim reprezentativ cu caracter democratic  

– fiindcă aici Rousseau nu se referă la reprezentarea 
legislativă, ci la mandatarea executivă –, ci pentru că o 
democrație în sens propriu ar însemna un stat în care 
poporul nu e doar sursa legii, ci, aproape în întregul lui 
numeric, s-ar ocupa și cu executarea lor. Cum totuși se 
întâmpla, crede Rousseau, în republica romană, care era 
practic o democrație, poporul ocupându-se simultan, 
nu alternant, de facerea legilor și de aplicarea lor – însă 
Pricop traduce « tout ce peuple était sur la place publique 
presque aussi souvent magistrat que citoyen  » prin 
„poporul întreg era aproape permanent când magistrat, 
când cetățean în piața publică”.39

Probabil pentru a evita ambiguitățile termenului din 
limba română, Cătălin Avramescu preferă să traducă 
« gouvernement » ba prin „regim”, ba prin „guvernare”, 
slăbind importanța centrală a distincției funcționale 
suveranitate-guvern la Rousseau, una din marile lui 
inovații. E de înțeles – doar că, pentru a înlătura o 
confuzie semantică, Avramescu riscă să inducă una 
conceptuală. Rousseau nu folosește termenul de 
regim. El deplasează complet chestiunea formelor de 
guvernare: democrația, monarhia, aristocrația nu mai 
sunt regimuri, nu se mai referă la suveran și la sursa 
legislației, ci la forme de organizare a executivului. 
Pricop nu procedează astfel, ci urmează consecvent 
cu „guvernământ” – care nu e neapărat o versiune 
optimă, pentru că nu acoperă dimensiunea executivă a 
termenului asupra căreia se concentrează teoria, dar e 
o opțiune care, în principiu, ar putea urma filosofia lui 
Allan Bloom despre deciziile terminologice: Bloom, unul 
din marii traducători ai lui Rousseau în limba engleză – 
printre altele, a dat o excelentă versiune a lui Emil –, cere 
ca traducătorul să urmeze termenii din original, fără 
variațiuni acolo unde autorul nu folosește variațiuni40. 
Spre deosebire de Pricop însă, Avramescu își pune o 
problemă, una într-adevăr dificil de soluționat, și care 
poate cere explicații suplimentare în note de subsol41: ce 
facem cu acei termeni care în original încapsulează mai 
multe sensuri sau nuanțe, cum e aici « gouvernement » – 
adică simultan „guvernare”, „guvern”, „regim”?42

În graba lui, Pricop nu sesizează nici importanța 
termenului de « agrégation », ca opus al lui « association 
», și-l traduce ba prin „agregare”, ba prin „adunare” – 
or, « agrégation » e un termen provenit la Rousseau din 
chimie, prin care Rousseau desemnează formarea unui 
corp social ca realitate ireductibilă la componenții săi, 
așa cum o substanță chimică se naște din compoziția 
transformatoare a unor elemente, nu din adunarea 
mecanică sau asocierea lor43. Dacă Rousseau a putut să 
treacă drept un pionier al conceptualizării societății și 
un precursor al sociologiei, cum îl consideră Durkheim44, 
e tocmai datorită acestei concepții despre social – sau, 
în Contractul social, despre voința generală, care e, 
conform unei antiteze devenite celebre, altceva decât 
voința tuturor: nu o însumare, nici o violentare, ci o 
transsubstanțiere a voinței tuturor.
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*
„Așa cum traducătorii se străduiesc să redea textul 
original într-o limbă-țintă care se dovedește mereu a lăsa 
de dorit, tot așa se străduia Rousseau să găsească cuvinte 
care să transmită adevărurile pe care credea că ajunsese 
să le înțeleagă. «Dumnezeu însuși», scria el în Scrisoarea 
către Beaumont, «dacă ar binevoi să ne vorbească în limba 
noastră, n-ar spune nimic care n-ar putea fi obiect de 
dispută»45. Limbile noastre fiind «creații ale omului», ele 
sunt inevitabil insuficiente. În ultimă instanță însă, continua 
Rousseau, cuvintele sunt «necesare pentru raționare. Ele 
nu pot fi evitate. Sunt simultan necesare și imposibile» – o 
descriere bună pentru traduceri, de altfel”46 

– iată genul de reflecții ușor pompoase pe care și-l 
atrag uneori traducerile (bune) din Rousseau, mai ales 
că ele impun decizii terminologice dificile și creativitate 
stilistică. Contractul social e, ce-i drept, un text mai 
curând tehnic și mai puțin dependent de stil. În același 
timp, în lipsa unei plasări a lui în ansamblul operei lui 
Rousseau și în contextul său istoric, el se poate preta cu 
ușurință unor lecturi abstracte, care-l singularizează 
și așază, teleologic, la rând în galeria strămoșilor 
democrației moderne ori a inamicilor ei, ori în albumul 
reveriilor politic utopice. Tocmai de aceea, uneori, în 
culturi editoriale și academice foarte vii, unde există mai 
multe traduceri ale acelorași texte și mai multe viziuni 
consistente despre ele, publicarea unor opere politice 
ale lui Rousseau (deși în fond toate scrierile sale sunt 
politice) poate funcționa ca o operă de curatoriat, ca 
selecție a unor scrieri care se pot completa și ilumina 
reciproc, conform unui anumit concept editorial și 
hermeneutic. Astfel, Rousseau are șansa de-a fi pus în 
perspectivă ca un critic din interior al Luminilor, iar 
Contractul social ca opera unui autor foarte reflexiv, atent 
la diferența dintre planurile de realitate ale scrierilor lui 
și la condițiile istorice, sociale, economice concrete în 
care proiectul său politic ar fi sau nu posibil.

S-ar putea spune că cel mai grav lucru în privința 
traducerii lui Lucian Pricop la Contractul social e că 
se bazează în bună măsură pe un plagiat. Dar nu e 
singurul lucru care o invalidează. Ambele versiuni, și 
cea a lui Pricop, și cea a lui Dascovici, cu variațiunile 
minime dintre ele, sunt inutilizabile, deși omniprezente 
în biblioteci și librării, și m-a interesat în acest text să 
arăt de ce. În mediul editorial românesc, prezența unor 
traduceri din clasici nu e neapărat un semn de vitalitate 
intelectuală. Uneori e doar semnul unui comportament 
editorial prădător, interesat de succesul comercial 
garantat al tipăririi unui titlu aflat constant pe listele cu 
recomandări bibliografice pentru studenți. Iar aceste liste 
bibliografice pentru studenți, ce par să fi rămas aceleași 
de decenii, sunt compuse dintr-un număr limitat de mari 
texte – care sunt trădate prin chiar fetișizarea și prin 
extragerea lor din fluxul bogat al operei și epocii. Uneori, 
e hotărâtoare o anumită viziune dominantă despre ce e 

relevant, esențial în istoria gândirii politice: par să fie 
fundamentale acele texte politice care compun tot ceea 
ce poate fi mai apropiat de un sistem politic normativ; 
așa se face și că avem în limba română Al doilea tratat 
despre guvernare al lui Locke în cel puțin două versiuni 
recente47, în vreme ce primul tratat are parte de o soartă 
mai vitregă: scrierea în care Locke respinge argumentele 
patriarhalismului politic al lui Robert Filmer și distinge 
logica consensuală a politicului de cea naturalizantă 
a familiei, susținând, practic, cu consecințe esențiale 
pentru modernitatea politică, că statul nu e o familie 
mai mare, nu e tradus, citit, cunoscut. Ceea ce e practic 
unul din primele mari gesturi ale liberalismului politic 
e considerat un text prea istoric pentru a face parte din 
canonul istoriei ideilor politice care ne interesează – 
corolarul fiind acela că Al doilea tratat – ori Contractul 
social, ori Principele lui Machiavelli ș.a.m.d. – sunt salvate 
tocmai fiindcă sunt privite, în virtutea unei false opoziții, 
ca nefiind istorice, ci filosofice. Ca să nu mai spunem că 
cele două tratate ale lui Locke au fost concepute pentru 
a fi publicate împreună, ca o singură operă cu titlul 
Two Treatises of Government, și că ele sunt reeditate ori 
traduse cel mai adesea împreună. 

Tot o separație și abstractizare foarte influentă în 
limitarea imaginarului despre ce anume e politic se poate 
ghici, de pildă, în selecția aflată la baza volumului de 
traduceri – volum altminteri foarte bun48 – din Eseurile 
politice ale lui Hume, unde traducătorii, Adina și Cătălin 
Avramescu, declară că au tranșat după cum urmează: 
„Spre deosebire de selecția lui Haakonssen [autorul unuia 
din cele mai importante ediții moderne ale Eseurilor 
politice ale lui Hume, apărute în 2008 la Cambridge 
University Press (n.m.)], noi am eliminat și eseuri precum 
acela despre dobândă sau despre taxe, care ni s-au părut 
că țin mai curând de domeniul economiei decât de acela 
al științelor politice. Hume, după cum se știe, a fost 
preocupat de problemele de economie, el fiind influențat 
de mercantilism și aflându-se în termeni de prietenie cu 
Adam Smith, autorul Avuției națiunilor. Cu toate că în 
prima jumătate a secolului al XVIII-lea nu exista o știință 
a economiei în sensul contemporan, care să fie separată 
de filozofia morală, am considerat că între cele două 
tipuri de eseuri, economice și politice, există o diferență 
destul de substanțială ca să justifice excluderea lor din 
prezenta selecție.”49 E de înțeles că volumul trebuia să 
opereze o selecție și să păstreze doar un număr restrâns 
din Eseurile lui Hume, însă, dacă astăzi există atâția 
care consideră că politicul și economicul sunt două 
domenii separate nu doar disciplinar, ci și în realitate, 
pentru Hume și contemporanii lui o asemenea separare 
a sferelor ar fi fost de neimaginat. E perfect anacronică 
proiectarea asupra mijlocului secolului al XVIII-lea 
a imaginarului liberal de astăzi: dacă acesta privește 
ca politic doar ceea ce fie are o anumită generalitate 
teoretică – așa-numita filosofie politică –, fie se referă la 
proceduri și instituții politice – științe politice –, în epoca 
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lui Hume era limpede pentru oricine că economia era 
politică, iar politica economică, și că, în general, nimic 
nu era mai politic în viețile marilor monarhii moderne 
decât chestiunile care țineau de comerț, colonii, monede, 
lux, sclavie, rase – adică obiectul câtorva din cele mai 
influente din Eseurile lui Hume, unele încă inexistente 
în română. Și nimic n-a fost mai aproape să stârnească 
cataclismele revoluționare american și francez decât 
conflictele legate de comerț și fiscalitate.

Una peste alta și dincolo de viziunea despre canon 
a celor care-l scriu și rescriu și importă sau produc 
local, ceea ce contribuie decisiv la tristețea peisajului 

de traduceri în limba română din clasicii gândirii 
politice e faptul că această muncă imposibil de delegat 
unor nespecialiști contează prea puțin în punctajele 
academice (iar aceasta fără a mai pune la socoteală 
elefantul din cameră al tarifelor de mizerie cu care sunt 
plătiți traducătorii în România, tarife care subminează 
orice potențial de specializare într-un domeniu 
sofisticat); însă tocmai cei care cercetează ori predau 
acești clasici sunt cei mai potriviți pentru a oferi niște 
traduceri bune si complexe, eliberând astfel textele vii 
din muzeul de manuale vechi și vetuste.

Note:
1. Acest articol pornește de la cea mai recentă traducere a lui Rousseau: Despre contractul social sau Principiile dreptului politic de 

J. J. Rousseau, cetățean al Genevei, traducere, ediție îngrijită și studiu introductiv de Lucian Pricop (București: Editura Cartex, 
2021). Îi mulțumesc lui Andrei State pentru comentarii și sugestii.

2. De pildă, Discursul despre originea inegalității, Discursul despre economia politică, scrierile despre război ori cele despre pacea 
eternă, Manuscrisul de la Geneva, Scrisoarea către D’Alembert despre spectacole sau alte piese fundamentale ale corespondenței 
filosofice, sau proiectele constituționale gândite pentru Polonia și Corsica. 

3. Semnate de N. Dascovici (București: Editura Mondero, 2000), Henri H. Stahl (București: Editura Științifică, 1957), Cătălin 
Avramescu (București: Editura Nemira, 2008) și Lucian Pricop (București: Editura Cartex, 2021). Nu iau aici în calcul și 
traducerea făcută, conform indicațiilor de pe prima pagină, din limba engleză și semnată de Brebeanu Alina Loredana pentru 
colecția Legendary Books a Editurii Mondero – unde mai apar traduși tot din engleză, uneori de aceeași persoană, și alți 
clasici, ca Principele lui Machiavelli –, traducere care n-ar trebui achiziționată de nicio librărie sau bibliotecă. E greu de 
ținut socoteala numeroaselor reeditări, adesea nesemnalate în versiunile mai noi, însă cea a lui Stahl a mai fost reeditată și 
la Editura Moldova, și la Editura Antet, după ce a apărut la Editura Științifică în 1957. Cea a lui Dascovici apare probabil prima 
oară în 1916 (București: Editura si Institutul de Arte Grafice C. Sfetea), apoi în 1922 (București: Editura Cartea Românească) și 
în 2006 (Iași: Institutul European).

Însă avem patru versiuni doar la prima vedere, pentru că ediția apărută anul acesta și semnată de Lucian Pricop, deși nici ea 
la prima editare, e în mare măsură un plagiat după traducerea veche a lui N. Dascovici. Însă nu chestiunea plagiatului mă 
interesează în primul rând aici, plagiat pe care l-am descoperit pe parcursul scrierii acestui text, ci, în particular, analiza unei 
traduceri disponibile pe piață și câteva observații mai generale despre traducerea lui Rousseau și a altor texte canonice ale 
istoriei gândirii politice.

4. Citat în Jean-Jacques Rousseau, Reveries of the Solitary Walker, translated by Russell Goulbourne (New York: Oxford University 
Press, 2011), „Note on the Text”, xxx. 

5. De pildă, în preambulul Confesiunilor din versiunea Neuchâtel, care nu figurează în multe ediții moderne ale textului, 
recunoaște noutatea genului autobiografic în care scrie: « Il faudrait pour ce que j’ai à dire inventer un langage aussi nouveau 
que mon projet : car quel ton, quel style prendre pour débrouiller ce chaos immense de sentiments si divers, si contradictoires, 
souvent si vils et quelquefois si sublimes dont je fus sans cesse agité ? (...) mon style inégal et naturel, tantôt rapide et tantôt 
diffus, tantôt sage et tantôt fou, tantôt grave et tantôt gai fera lui-même partie de mon histoire. » Jean-Jacques Rousseau, 
Œuvres complètes, tome I (Paris: Pléiade/Gallimard, 1959), 1153-1154. [„Pentru ceea ce vreau să spun ar trebui inventat un limbaj 
la fel de nou ca proiectul meu: fiindcă ce fel de ton, ce fel de stil aș putea adopta pentru a putea descurca acest haos enorm 
de sentimente așa de diferite, de contradictorii, care m-au tulburat fără încetare, adesea atât de joase și cîteodată atât de 
sublime? (...) stilul meu schimbător și natural, ba concis, ba locvace, ba înțelept, ba țicnit, ba grav, ba zburdalnic va fi și el parte 
din istoria mea.” (Trad. mea)].

6. Un comentariu extins – și idiosincratic – despre opoziția între vorbire și scriere la Rousseau, în Jacques Derrida, Despre 
gramatologie, traducere, comentarii și note de Bogdan Ghiu (Cluj: Tact, 2009), capitolul „Acel periculos subterfugiu…”.

7. Rousseau găsește că nici unul din contemporanii lui filosofi care insistă asupra naturii eminamente sociale a omului nu înțelege 
cât de social e acest om, adică cât de îndatorat procesului istoric îndelungat de achiziție de trăsături sociale ireductibile 
la individualitatea naturală brută: de la limbaj la capacitatea de abstractizare și de la dragostea pentru familie la simțul 
proprietății și interes, totul e un dat istoric apărut din rațiuni circumstanțiale, iar nu provenit din vreo esență a umanului.

8. Rousseau, Despre contractul social, I.1, 21.
9. Jean-Jacques Rousseau, Discurs asupra originii și fundamentelor inegalității dintre oameni, traducere de S. Antoniu (București: 
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Editura Științifică, 1958), 54.
10. Despre relația complicată cu Geneva de baștină, vezi Helena Rosenblatt, Rousseau and Geneva: from the First Discourse to the 

Social Contract, 1749-1762 (Cambridge: Cambridge University Press, 2009). Rosenblatt e și ea o traducătoare importantă a lui 
Rousseau. 

11. Sau, în Despre contractul social, III.1, 76: „Îi înștiințez pe cititori că acest capitol trebuie citit fără grabă și că eu nu cunosc arta 
de a fi lămurit pentru cine nu vrea să fie atent”. 

12. Ernst Cassirer, „Das Problem Jean-Jacques Rousseau”, Archiv für Geschichte der Philosophie 41, nr. 1-2 (1932): 479. Parțial, 
dificultatea de-a aduna lalolaltă opera lui Rousseau provine din caracterul ei polimorf, din faptul că Rousseau scrie în 
atâtea genuri – teorie politică și constituțională, romane, tratate pedagogice, teorie muzicală, cercetări în științe naturale, 
scrieri autobiografice. Parțial, din tensiunile interne operei și din impresia că optează când pentru solitudine, când pentru 
comunitate, când pentru natură, când pentru societate, când pentru proprietate, când pentru denunțarea ei ș.a.m.d. Iar în 
principiu, reflexul sănătos al istoricilor e astăzi evitarea a ceea ce Quentin Skinner numește „mitologia coerenței”, pentru a 
ține în schimb seama de contextele și microcontextele în care se produc scrierile unui autor, de evoluția internă a operei, de 
performativitatea textelor, de genul lor ș.a.m.d. Cazul lui Rousseau însă e puțin diferit, el amintind de câteva ori că scrierile 
sale sunt complementare și unitare (de pildă, în Rousseau juge de Jean-Jacques, in Œuvres complètes, tome I, 932), fără totuși 
a forma un sistem, că ideile sale politice s-au cristalizat aproape cu totul la sfârșitul anilor 1740 și că marile texte provin din 
șantierul Instituțiilor politice. Evident, asemenea afirmații pot orienta interpretarea textelor sale, fără a trebui să devină ghidul 
ultim al istoricilor.

13. În original: « Sitôt que le service public cesse d’être la principale affaire des citoyens, et qu’ils aiment mieux servir de leur 
bourse que de leur personne, l’État est déjà près de sa ruine. Faut-il marcher au combat ? ils payent des troupes et restent 
chez eux ; faut-il aller au conseil ? ils nomment des députés et restent chez eux. À force de paresse et d’argent, ils ont enfin 
des soldats pour asservir la patrie, et des représentants pour la vendre. (...) C’est le tracas du commerce et des arts, c’est 
l’avide intérêt du gain, c’est la mollesse et l’amour des commodités, qui changent les services personnels en argent. On cède 
une partie de son profit pour l’augmenter à son aise. Donnez de l’argent, et bientôt vous aurez des fers. Ce mot de finance est 
un mot d’esclave, il est inconnu dans la cité. Dans un pays vraiment libre, les citoyens font tout avec leurs bras, et rien avec 
de l’argent ; loin de payer pour s’exempter de leurs devoirs, ils payeraient pour les remplir eux-mêmes. Je suis bien loin des 
idées communes ; je crois les corvées moins contraires à la liberté que les taxes ». Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 
présentation, notes, bibliographie et chronologie par Bruno Bernardi (Paris: Flammarion, 2012), 128-129.

14. Ibid., 42.
15. Rousseau, Despre contractul social, 24.
16. Rousseau, Du contrat social, 43.
17. Rousseau, Despre contractul social, 25
18. Rousseau, Du contrat social, 51.
19. Rousseau, Despre contractul social, 34.
20. Rousseau, Du contrat social, 140
21. Rousseau, Despre contractul social, 125.
22. Rousseau, Du contrat social, 50.
23. Rousseau, Despre contractul social, 32.
24. Rousseau, Du contrat social, 86.
25. Rousseau, Despre contractul social, 71
26. Rousseau, Du contrat social, 123. Rousseau, Despre contractul social, 119, și 107 în ediția Dascovici de la Editura Mondero.
27. Rousseau, Despre contractul social, 53
28. Ibid., 37.
29. Ibid., 56.
30. O bună parte din greșelile sau stângăciile lui Pricop se regăsesc aidoma în traducerea lui Dascovici de la Editura Mondero, ca 

de exemplu fraza preluată verbatim, deși atât de împiedicată: „Maximele, după care trebuie să se orienteze modul de a număra 
voturile și a compara părerile spre a cunoaște mai cu ușurință dacă voința este generală, iar statul mai mult sau mai puțin în 
declin, reies din considerațiile de mai sus.” (Ibid., 127). Asemănările izbitoare dintre cele două ediții abundă.

31. Rousseau, Despre contractul social, 27, 39 etc.
32. Rousseau, Despre contractul social, 133. De fapt, ceva mai jos Pricop traduce « race » prin „seminție”, mult mai corect, dar 

probabil din aceeași dorință de-a evita repetițiile, care i se par poate supărătoare. Și Cătălin Avramescu, în traducerea lui, 
considerabil mai atentă și mai documentată, dar nu lipsită neglijențe sau de soluții chestionabile, folosește aici tot termenul 
„rasă”.  

33. Rousseau, Despre contractul social, 152. Ori, la pagina 112, adaugă o notă a traducătorului ineptă și greșită în care echivalează 
adunările populare cu sesiunile parlamentare. Altădată, într-o notă de un anacronism comic, susține că textul Contractului 
social ar face o trimitere în Cartea a IV-a, Capitolul 6, la „suspendarea aplicării Constituției din 1793, prin decizia guvernului 
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revoluționar” (Ibid., 144). În 1793, Rousseau era mort de 15 ani.
34. Vezi, de pildă, textul lămuritor al lui Keith Michael Baker, „Representation”, in The French Revolution and 

the Creation of Modern Political Culture, vol. I: The Political Culture of the Old Regime (Oxford & New York: Pergamon Press, 1987).
35. Rousseau, Despre contractul social, 117.
36. Dimpotrivă, Rousseau favorizează aristocrația electivă, fiindcă principala virtute a executivului e eficiența, iar un guvern 

restrâns are șansa să aibă un impact mai mare, o forță superioară: după cum scrie în Lettres écrites de la montagne (Œuvres 
complètes, tome III (Paris: Pléiade/Gallimard, 1964), 809), « le meilleur des Gouvernements est l’aristocratique; la pire des 
souverainetés est l’aristocratique ».

37. Rousseau, Du contrat social, 102.
38. Rousseau, Despre contractul social, 87, n. 1.
39. Ibid., 112. 
40. Allan Bloom, prefață la traducerea din Lettre à D’Alembert, în Jean-Jacques Rousseau, Politics and the Arts. Lettre to M. 

D’Alembert on the Theatre, translated with notes and an introduction by Allan Bloom (Ithaca, New York: Cornell University 
Press, 1959), „Translator’s Preface”, vii. (La fel procedează în traducerea lui și Henri H. Stahl.) De altfel, Bloom mai susține că 
operele lui Rousseau trebuie citite și traduse ca unități individuale, fără a le face să se ilumineze reciproc, și privilegiază în 
redarea în engleză a textelor literalitatea în dauna interpretării. Principiul literalității însă se lovește și el de niște dificultăți, 
în măsura în care se sprijină pe două premise chestionabile: asumpția implicită a corespondenței de sensuri între termenii 
din franceză și cei din limba țintă, precum și asumpția contemporaneității celor două limbi – ori, după cum arată cele câteva 
exemple contrare oferite mai sus, există termeni a căror semantică modernă diferă de cea din secolului al XVIII-lea, așa cum 
se întâmplă, de pildă, cu termenul „moral” sau « moralité ».

41. Și în traducerea lui Avramescu apar imprecizii sau erori, de pildă: „De altfel, cu cât Statul se extinde, cu atât forța sa reală 
crește, cu toate că ea nu crește datorită extinderii sale, ci pentru că, Statul rămânând același, magistrații s-au înmulțit (s.m.), iar 
regimul nu dobândește mai multă forță reală, deoarece această forță este aceea a Statului, a cărui măsură este mereu egală.” 
(Rousseau, Despre contractul social, 121) pentru « D’ailleurs, plus l’État s’étend, plus sa force réelle augmente, quoiqu’elle 
n’augmente pas en raison de son étendue : mais l’État restant le même, les magistrats ont beau se multiplier, le gouvernement 
n’en acquiert pas une plus grande force réelle, parce que cette force est celle de l’État, dont la mesure est toujours égale. » 
(Sensul corect e: „în schimb, dacă statul își păstrează dimensiunile etc.”) Totuși, controlul asupra sensului de ansamblu al 
textului e incomparabil mai bun la Avramescu.

42. O problemă a unității terminologice de care Rousseau însuși era, desigur, conștient, și pentru care găsea ca soluție doar 
atenția neabătută a cititorului. Vezi, de pildă, ce scrie la un moment dat într-o notă de subsol din Emil, Cartea a II-a: „Am 
atras atenția de o sută de ori, scriind că într-o lucrare lungă este imposibil să dai întotdeauna aceleași sensuri acelorași 
cuvinte. Nu există nici o limbă atât de bogată încât să prezinte atâția termeni, atâtea forme și fraze câte modificări pot avea 
ideile noastre. Metoda de a defini toți termenii și de a pune neîncetat definiția în locul definitului este frumoasă, dar nu se 
poate pune în practică; căci, cum s-ar putea evita aici faptul că ne învârtim în cerc? Definițiile ar putea să fie bune, dacă nu 
s-ar întrebuința cuvinte ca să le facem. Cu toate acestea, sunt convins că poți fi clar, chiar în sărăcia limbii noastre, fără să dai 
întotdeauna aceleași accepții acelorași cuvinte, ci făcând în așa fel ca, de câte ori se folosește fiecare cuvânt, accepția ce i se 
dă să fie îndeajuns de determinată pentru ideile la care se raportează și ca fiecare perioadă în care se găsește acest cuvânt să-i 
servească, ca să zic astfel, de definiție.” ( Jean-Jacques Rousseau, Emil sau despre educație, traducere, studiu introductiv, note 
și comentarii de Dimitrie Todoran (București: Editura Didactică și Pedagogică, 1973), 87.)

43. Vezi, de pildă, Bernadette Bensaude-Vincent și Bruno Bernardi, „Rousseau chimiste”, in Rousseau et les sciences, sous la 
direction de Bernadette Bensaude-Vincent et Bruno Bernardi (Paris: Harmattan, 2003).

44. Émile Durkheim, Montesquieu et Rousseau, précurseurs de la sociologie, avec une note introductive de Georges Davy (Paris: 
Librairie Marcel Rivière, 1953 [1892]).

45. Jean-Jacques Rousseau, Lettre à Christophe de Beaumont (Œuvres complètes, tome IV (Paris: Pléiade/Gallimard, 1969), 971.
46. Jason Neidleman, „Book Review: New Translations of Jean Jacques Rousseau Discourse on the Origins and Foundations of 

Inequality among Men, by Helena Rosenblatt, Of the Social Contract and Other Political Writings, by Christopher Bertram and 
Quentin Hoare and The Major Political Writings of Jean-Jacques Rousseau, by John T. Scott.,” Political Theory 42 (4), 2014: 508.

47. John Locke, Al doilea tratat despre cârmuire. Scrisoare despre toleranță, traducere de Silviu Culea, prefață de Adrian-Paul 
Iliescu, comentarii de Cătălin Avramescu, Mihaela Czobor și Radu M. Solcan (București: Editura Nemira, 1999) și John Locke, 
Al doilea tratat despre guvernământul civil: adevărata sa origine, durata și sfârșitul său, traducere de Andreea Năstase (București: 
Editura Antet, 2011).

48. David Hume, Eseuri politice, traducere de Adina Avramescu și Cătălin Avramescu (București: Editura Humanitas, 2005).
49. Hume, Eseuri politice, „Notă asupra ediției”, 16-17.
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